ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Helyi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
Székhely:
6100 Kiskunfélegyháza, Pázmány u. 4.
Postacím:
6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89.
Telefonszám: +36-76/562-200
Faxszám:
+36-76/562-263
Központi elektronikus levélcím: kiskunfelegyhazark@bacs.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: nincs, csak eng.ügyi ügyfélfogadás
telefonszám: +36-76/562-224
telefaxszám: +36-76/562-263
ügyfélfogadás helye: Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság fsz. 6. sz. iroda
postacíme: 6100 Kiskunfélegyháza, Pf.: 89
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: nincs
10. Az ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 08.-12.00, Kedd: 08.00-12.00, Szerda: 08.00-12.00, és
13.00-17.00, Péntek: 08.00-12.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. A szervezeti struktúra
1.

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői
1.

A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Timafalvi László r. ezredes
Telefonszám: +36-76/562-210
Telefaxszám: +36-76/562-249
Postacím:6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89.
Elektronikus levélcím: kiskunfelegyhazark@bacs.police.hu
Helyettese:
Dr. Patak Sándor r. alezredes
Telefonszám: +36-76/562-231
Telefaxszám: +36-76/562-263
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89.
Elektronikus levélcím: pataks@bacs.police.hu

2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Bűnügyi Osztály
Vezető neve: Mahlaj Róbert r. alezredes
Telefonszám: +36-76/562-240
Telefaxszám: +36-76/562-263
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Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89.
Elektronikus levélcím: mahlajr@bacs.police.hu
Név: Nyomozó Alosztály
Vezető neve: Tóth Tibor c. r. alezredes
Telefonszám: +36-76/562-276
Telefaxszám: +36-76/562-263
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89.
Elektronikus levélcím: tothtibor10@bacs.police.hu
Név: Vizsgálati Alosztály
Vezető neve: Seres Anita r. százados
Telefonszám:+36-76/562-253
Telefaxszám: +36-76/562-263
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89.
Elektronikus levélcím: seresanita@bacs.police.hu
Név: Közrendvédelmi Osztály
Vezető neve: dr. Patak Sándor r. alezredes
Telefonszám: +36-76/562-238
Telefaxszám: +36-76/562-263
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89.
Elektronikus levélcím: pataks@bacs.police.hu
Név: Járőrszolgálati Alosztály
Vezető neve: Telefonszám: +36-76/562-233
Telefaxszám: +36-76/562-263
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89
Elektronikus levélcím:Név: Körzeti Megbízotti Alosztály
Vezető neve: Tóth Roland c. r. őrnagy
Telefonszám: +36-76/562-238
Telefaxszám: +36-76/562-263
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89.
Elektronikus levélcím: TothRo@bacs.police.hu
Név: Közlekedésrendészeti Alosztály
Vezető neve: Csordás József r. alezredes
Telefonszám: +36-76/562-225
Telefaxszám: +36-76/562-263
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89.
Elektronikus levélcím: csordasj@bacs.police.hu
Név: Igazgatásrendészeti Alosztály
Vezető neve: dr. Karsai Istvánné r. alezredes
Telefonszám: +36-76/562-220
Telefaxszám: +36-76/562-263
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89.
Elektronikus levélcím: KarsaiI@bacs.police.hu
2

Név: Hivatali Csoport (nem önálló)
Vezető neve: Antal Ildikó c r. alezredes
Telefonszám: +36-76/562-272
Telefaxszám: +36-76/562-263
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza Pf.: 89
Elektronikus levélcím: antali@bacs.police.hu
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Név: Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, dr. Holló Lajos u. 18.
Telefonszám: +36-76/461-830
Telefaxszám: +36-76/461-830
Postacím6100 Kiskunfélegyháza, dr. Holló Lajos u. 18. Pf. 25.
Elektronikus levélcím: bac.kkf@mku.hu
Honlap: www.mklu.hu
Név: Kecskeméti Járási Ügyészség
Székhely: 6000 Kecskemét, Mátyási u. 3.
Telefonszám: +36-76/514-622
Telefaxszám: +36-76/514-622
Postacím6001 Kecskemét: Pf.: 138.
Elektronikus levélcím: kecskemet@mku.hu
Honlap: www.mklu.hu
Név: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
Telefonszám: +36-76/513-300
Telefaxszám: +36-76/513-301
Postacím: 6001 Kecskemét Pf.: 302
Elektronikus levélcím: bacsmrfk@bacs.police.hu
2. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége
Név: Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség – ügyfélszolgálat nincs
Telefonszám: +36-76/461-830
Telefaxszám: +36-76/461-830
Ügyfélfogadás helye: Postacím6100 Kiskunfélegyháza, dr. Holló Lajos u. 18.
Ügyfélfogadás rendje: Hétfőtől –Péntekig 08.00- 16.00 óra
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Név: Kecskeméti Járási Ügyészség – ügyfélszolgálat nincs
Telefonszám: +36-76/514-622
Telefaxszám: +36-76/514-622
Ügyfélfogadás helye: 6000 Kecskemét, Mátyási u. 3.
Ügyfélfogadás rendje: soros ügyészi félfogadás minden hónap 1. szerdáján
09.00- 12.00 és 13.00-15.00 óra
Név: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefonszám: +36-76/513-300
Telefaxszám: +36-76/513-301
Ügyfélfogadás helye: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14
Ügyfélfogadás rendje:2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A területi szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és
teljes szövege
a. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
b. http://www.police.hu/ugyintezes
c. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése.
Fegyver ügyintézés:
Kiskunfélegyházi
Igazgatásrendészeti Alosztály

Rendőrkapitányság

Rendészeti

Osztály

Személy-vagyonőri ügyintézés: Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály
Igazgatásrendészeti Alosztály
Figyelmeztető jelzés engedélyezésével kapcsolatos ügyintézés:
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztály

Kiskunfélegyházi

Pirotechnikai tevékenység engedélyezésével kapcsolatos ügyintézés: Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztály
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
Fegyver ügyintézés: Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Pálmonostora,
Petőfiszállás,
Személy-vagyonőri ügyintézés: Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér,
Pálmonostora, Petőfiszállás,
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Figyelmeztető jelzés engedélyezésével kapcsolatos ügyintézés: Kiskunfélegyháza, Bugac,
Bugacpusztaháza Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás
Pirotechnikai tevékenység engedélyezésével kapcsolatos ügyintézés: Kiskunfélegyháza,
Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás,

2. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
http://www.police.hu/ugyintezes
3. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.
http://www.police.hu/ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
http://www.police.hu/ugyintezes
5. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
6101 Kiskunfélegyháza Pf: 89.
Ügyfélfogadás:6100 Kiskunfélegyháza Pázmány u. 4.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-11.30
Kedd: 08.00-11.30
Szerda: 08.00-11.30
Csütörtök: 13.00-17.00
Péntek: 6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére
nyitva álló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
7. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
8. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
9. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
http://www.police.hu/ugyintezes
IV. A szerv nyilvántartásai
1. A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások felsorolása
http://www.police.hu/ugyintezes/adatigenyles
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2. A szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 65. § (1) bekezdésében szereplő adatok
http://www.police.hu/ugyintezes/adatigenyles
VIII. Pályázatok
A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Nincs kiírt pályázat
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.


A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt
nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.



A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni az adatkezelő
szerv vezetőjének, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő
megválaszolásáról.



Amennyiben az igényelt adat kezelője nem a megkeresett szerv, és az adatot ténylegesen
kezelő szerv megállapítható, úgy az adatigénylést haladéktalanul továbbítani kell a
közérdekű adatot kezelő szervnek, és az áttételről egyidejűleg tájékoztatni kell az igénylőt.
Amennyiben a megkeresett szerv az adatkezelő szerv ismeretének hiányában a megkeresés
áttételére nem tud intézkedni, úgy az adatigénylőt erről kell tájékoztatni.



Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény
pontosítására.



A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó
szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül
tájékoztatni kell.



A közérdekű adat nyilvánosságának korlátozására a következő esetekben és feltételekkel
van lehetőség:
az adatot az arra jogosult személy a minősítéshez szükséges anyagi és eljárási szabályoknak
megfelelően minősítette;
törvény a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot – az adatfajták meghatározásával –
honvédelmi, nemzetbiztonsági érdekből, bűncselekmények üldözése vagy megelőzése
érdekében, környezet- vagy természetvédelmi, központi pénzügyi vagy devizapolitikai
érdekből, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági
vagy közigazgatási hatósági eljárásra vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel
korlátozza;
a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló
eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezéstől
számított tíz évig nem nyilvános adat;
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a közérdekű adat megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió
jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a
költségvetési és az adópolitikai érdeket is.



A közérdekű adat megismerésére irányuló igény elutasítását az adatkezelő szerv vezetője
minden esetben olyan módon köteles írásban indokolni, hogy az az igénylő által esetlegesen
indított perben alkalmas legyen a megtagadás jogszerűségének és megalapozottságának
igazolására, tekintettel arra, hogy ezt minden esetben az adatkezelő köteles bizonyítani.



A közérdekű adatigénylés teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a
közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok közlése ne járjon mások jogainak
sérelmével. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az adatszolgáltatással ne kerüljenek
nyilvánosságra személyes adatok, minősített adatok, törvény által nyilvánosságában
korlátozott vagy – ha az adatkezelő szerv vezetője másként nem döntött – „Nem nyilvános!”
jelöléssel ellátott adatok.



Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni, olyan
módon, hogy annak tartalmára megalapozott következtetést ne lehessen levonni.



Közérdekű adatigényléssel összefüggésben keletkezett iratok kezelésére a Rendőrség
Iratkezelési Szabályzatának függelékeként kiadott irattári tervben meghatározott megőrzési
idők irányadók, azonban az igény teljesítéséhez, a költségek megfizetéséhez szükséges
időtartam lejártát követően az igénylő személyes adatait felismerhetetlenné kell tenni.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység neve
Név: Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység elérhetősége
Székhely: 6100Kiskunfélegyháza Pázmány u. 4.
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza, Pf.: 89.
Telefonszám: +36-76/562-200
Telefaxszám: +36-76/562-263
Elektronikus levélcím: kiskunfelegyhazark@bacs.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős neve: Antal Ildikó c. r. alezredes hivatalvezető
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
Közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló kérelem 2013-ban nem
volt, így elutasításra sem került sor.
Az érintett által benyújtott, saját személyes adataira vonatkozó tájékoztatás-kérési, valamint
törlési és zárolás iránti kérelem szintén nem volt 2013. évben.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nincs ilyen szerződés.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél. Nincs
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